
Зміна № 2 
ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільної оборони» 

 
1 РОЗРОБЛЕНО: Міністерство надзвичайних ситуацій України 
                             (В. Квашук, О. Лещенко, Н. Булига) 
   За участю:       Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і  
                           територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру МНС 
                            (О. Євдін, В. Могильниченко, К. Блажчук) 
                             Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС 
                             (В. Ніжник, С. Огурцов) 
2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:   наказ Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.11.2011 № 7 дск, чинна з 1 
липня 2012 р. 
 

З набуттям чинності Зміни № 2 до ДБН В.2.2-5-97 визнати таким, що не застосовується на 
території України, додаток 1 (для службового користування) до СНиП II-11-77* «Защитные 
сооружения гражданской обороны», затверджений постановою Держбуду СРСР від 13.10.1977 № 
158. 
 

ТЕКСТ ЗМІНИ 
 

Пункт 1.1 викласти у новій редакції:  
«Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони), (далі – захисні споруди) – це 

інженерні споруди, призначені для захисту людей від впливу небезпечних факторів, що виникають 
внаслідок надзвичайних ситуацій, зокрема воєнних дій та терористичних актів.  

Захисні споруди поділяються на сховища та протирадіаційні укриття за відповідними класами 
та групами згідно з додатком 1*, і є основним засобом колективного захисту населення.» 
 

Виноску * в кінці першої сторінки «Загальних положень» викласти у такій редакції: 
«Проектування захисних споруд виконується з використанням додатка 1 до ДБН В.2.2-5.  

Додаток 1 до ДБН (обов’язковий), дск, видано окремо». 
 

Пункт 1.4 Абзац другий викласти у такій редакції: 
«У постійній готовності до використання за призначенням повинні утримуватись захисні 

споруди на атомних електростанціях, у зонах спостереження навколо них, на підприємствах, що 
мають об’єкти підвищеної небезпеки, і запасних пунктах управління.» 
 

Пункт 1.5 викласти у новій редакції: 
«При проектуванні захисних споруд необхідно враховувати можливість використання цих 

об’єктів у мирний час для господарських, культурних та побутових потреб.» 
Примітка. Захисні споруди, за винятком тих, що повинні утримуватися у постійній готовності 

до використання за призначенням, можуть використовуватися для господарських, культурних та 
побутових потреб у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [4].» 
 

Пункт 1.9 викласти у такій редакції: 
«Завдання на проектування захисних споруд є складовою частиною завдання на 

розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при 
проектуванні (реконструкції, переоснащенні) об’єктів будівництва. 

Порядок розроблення та погодження завдання на проектування захисних споруд у складі 
завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної 
оборони) визначається відповідно до розділу 5 ДСТУ Б А.2.2-7.  



У завданні на проектування захисних споруд необхідно вказувати клас (групу) захисних 
споруд, коефіцієнт захисту, кількість осіб, які переховуються, режими вентиляції, призначення 
приміщень у мирний час, терміни приведення захисних споруд у готовність, а також інші техніко-
економічні показники проекту. Зміст завдання на проектування захисних споруд визначено пунктом 
6.4.2 ДСТУ Б А.2.2-7. 

Пункт 1.10 Слова «самостійний розділ» замінити словами «розділ інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту (цивільної оборони) (ДСТУ Б А.2.2-7)». 

Після слів «за окремими кошторисами» додати «(додаток 1)». 
У кошторисну вартість будівництва також не слід включати кошти на придбання приладів, 

інвентарю та господарського обладнання, які повинні виділятися замовником. 
Пункт 1.11 Слова «ВСН 34-89 Минобороны СССР «Планировка и застройка военных 

городков» замінити на «ДБН В.1.2-4». 
Пункт 1.18 Слова «ВСН 34-89 Минобороны СССР «Планировка и застройка военных 

городков» замінити на «ДБН В.1.2-4». 
Пункт 1.19 У кінці четвертого абзацу доповнити «(додаток 1)». 
Пункт 2.1 У кінці другого абзацу доповнити «(додаток 1)». 
Пункт 2.2 У кінці першого абзацу доповнити «(додаток 1)». 
Пункт 2.35 У кінці доповнити «(додаток 1)». 
Пункт 2.36 Абзац перший доповнити «(додаток 1)». 
Пункт 2.44 Абзац перший доповнити «(додаток 1)». 
Пункт 2.45 Абзац перший доповнити «(додаток 1)». 
Пункт 3.2 Слова «СНіП 2.01.07-85 «Навантаження та впливи» замінити словами  
«ДБН В.1.2-2». 
Пункт 4.3 Абзац останній доповнити «(додаток 1)». 
Пункт 7.43 Абзац останній доповнити «(додаток 1)». 
Пункт 7.52 Абзац третій доповнити «(додаток 1)». 
Пункт 7.3 Абзац другий доповнити «(додаток 1)».  
Пункт 7.16 Абзац перший доповнити «(додаток 1)».  
Пункт 7.5 Абзац шостий доповнити «(додаток 1)».  
Пункт 7.15 Абзац п’ятий доповнити «(додаток 1)».  
Пункт 7.35 Абзац перший доповнити «(додаток 1)».  
Пункт 7.36 Абзац перший доповнити «(додаток 1)».  
Пункт 8.25 Абзац третій доповнити «(додаток 1)».  
Пункт 8.27 Абзац останній доповнити «(додаток 1)». 

 
Після Додатка 12 доповнити «Додаток 13. Бібліографія». 
Зміст. Після пункту 10. Протипожежні вимоги додати: 
Додаток 1 (обов’язковий), дск (виданий окремо). 
Після додатка 12 доповнити «Додаток 13. Бібліографія». 

 
ДОДАТОК 13 

(обов’язковий) 
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“Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду”, №4, квітень 2012 р., К.: “Укрархбудінформ” 


	Зміна № 2
	ДБН В.2.2-5-97 «Захисні споруди цивільної оборони»
	1 РОЗРОБЛЕНО: Міністерство надзвичайних ситуацій України
	ТЕКСТ ЗМІНИ
	ДОДАТОК 13

